PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU PSŮ – UZÁVĚRKA 5.9.2014


Klubová výstava KCHMPP se zadávání titulu Klubový vítěz 4.10.2014
Plemeno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
* Pes
Třída
* Vhodné zakroužkujte
*štěňat
*dorostu *mladých *mezitřída *otevřená *pracovní
*vítězů
*veteránů
4-6 měsíců

6-9 měs

9-18 měs

15-24 měs

od 15 měsíců

* Fena

od 8 let

Jméno psa a chovatelské stanice: ………………….………….…………..………............................................................................................
Datum narození: ………………………………………………………… Číslo zápisu: …...……..….……………………...................................................
Jméno otce: ………………………....……................................. Jméno matky: ……..…..…………..…………...................................................
Jméno chovatele: ……….……………………………….…………………............................................................................................................
Jméno majitele: …………………………………………………………......…….....................................................................................................
Adresa včetně PSČ: ………………………………………..…………………….……………........................................................................................
Telefon: ………………………………………………………………….. e-mail: ……………………………………………………………………………………………….
Soutěže: (Přihlášky na místě konání výstavy - pouze soutěž dítě a pes - za zvýšený poplatek 200 Kč!)


Soutěž nejhezčí pár psů:
Majitel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pes…………………………………………………………………………….. Fena……………………………………………………………………………………



Soutěž nejlepší chovatelská stanice
Majitel chovatelské stanice: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Plemeno………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..
Jména psů…….……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….



Soutěž dítě a pes – pro děti od 3 do 9 let
Jméno dítěte……………………………………………………………. Plemeno………………………….......................................................

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:

standardní cena
cena pro členy KCHMPP

*1.pes
550 Kč
450 Kč

*2.a další pes
á 500 Kč
á 400 Kč

*štěně, dorost, veterán
200 Kč
100 Kč

*soutěž
200 Kč
100 Kč

celkem

číslo účtu: 465502369/0800, variabilní symbol: 141004, specifický symbol: členské číslo KCHMPP, majitel účtu: KCHMPP,
o.s. (nečlenové SS nevyplňují)

Zvýhodněná cena pro členy KCHMPP bude akceptována pouze při správném vyplnění specifického symbolu!
Vystavovatel svým podpisem na přihlášce souhlasí s uvedením svého jména a adresy ve výstavním katalogu a podřizuje se výstavním propozicím.

Datum: ………………….…..……............................................ Podpis: ……..………………………………………………………………………………………
K přihlášce připojte oboustrannou fotokopii průkazu původu. Přihlášku vyplňte strojem nebo čitelně hůlkovým písmem.
Doklad o zaplacení poplatků (internetový výpis, kopie složenky) nalepte na druhou stranu přihlášky. Přiložte kopii dokladu opravňujícího ke vstupu do třídy
pracovní, vítězů a čestné. Bez dokladu o zaplacení a fotokopie PP nebude přihláška přijata.
Jedinci s kupírovanýma ušima nebudou vpuštěni do areálu výstavy (viz zákon na ochranu zvířat proti týrání).

Přihlášku zašlete na adresu: Kateřina Šedivá, V Polích 174, 280 02 Kolín. (Nezasílejte na adresu sídla klubu!)

